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چهارمیندوساالنهملیپوستر
رضوی نفرات برتر خود را شناخت
شجاعی مهر -چهارمیندوساالنه ملی پوستر رضوی
با برگزاری مراسمی در سالن همایش های پردیس
دانشگاه نیشابور نفرات برتر خود را شناخت.رئیس
دانشگاه نیشابور در اینمراسم گفت:وظیفه ما در شرایط
کنونی این است که از فناوری های روز برای گسترش
فرهنگ رضــوی استفاده کنیم.صادقی سمرجانی
افزود:باید در خانه و شهر خودمان جهانی شویم و این
ظرفیت در استان وجود دارد.وی افــزود :برای شروع
گفتمان های فرهنگی باید از ظرفیت وجود امام رضا(ع)
استفاده کنیم و دانشگاه های نسل سوم باید در این
زمینه پیشگام باشند و برنامه ریزی کنند.مشاور معاون
فرهنگی وزیر علوم نیز در اینمراسم گفت :همه دانشگاه
های پیشرو در بستر فرهنگی تمدنی رشد کرده اند و
دانشگاه بهترین محل برای پیوند هنر و اجتماع است.
رحیمزاده افزود :در این جشنواره ها باید به روح جنبش
رضوی توجه شود و در دوره جدید در جوامع دانشگاهی
گاهی جنبه های جدیدی ظهور می کنند که فاقد زیست
و حیات دانشگاهی هستند.فیاضی معاون بنیاد امام
رضا(ع) از ارسال  ۲۶۶اثر از سراسر کشور به دبیرخانه
اینهمایش خبر داد و افزود :از این تعداد  ۱۰۰اثر در
گالری رضــوان شهر مشهد از امــروز به مدت یک هفته
به نمایش درخواهد آمد و هشت اثر به بخش نهایی راه
مییابد و از سه اثر برگزیده تقدیر می شود.

گفتی -رئیس دادگستری ســبــزوار گفت :شوراهای
حل اختالف در عمل نقش خوبی در کاهش ورودی
پروندههای دادگستری ،سازش دادن اصحاب دعاوی و
سرعت دادن رسیدگی به پروندهها بدون تشریفات داشته
اســت .سید محمد حسینی در مراسم تودیع و معارفه
فرمانده جدید پایگاه بسیج شهید الجوردی زندان سبزوار
با بیان این که هدف از ایجاد شوراهای حل اختالف
رسیدگی به پروندههای خرد و کوچک و رسیدگی خارج از
تشریفات به دعاوی با دخالت معتمدین و خود مردم است،
اظهارکرد :اعضای شورای حل اختالف قاضی نیستند
بلکه جــزوی از اعضای بدنه مــردم در اصناف ،اقشار و
بخشهای مختلف مردم در دستگاههای اجرایی هستند.
وی افزود :این صنف از مردم با رویکرد سازش تالش شان
بر این استوار است که طرفین دعوا را به سازش برسانند
و در خیلی از مــوارد هم توفیقات خوبی داشتهاند.وی
ادامه داد :شوراهای حل اختالف در عمل نقش خوبی
در کاهش ورودی پروندههای دادگستری ،سازش دادن
اصحاب دعــاوی و سرعت دادن رسیدگی به پروند هها
بدون تشریفات داشته است.در پایان بسکابادی (رئیس
اداره زندان سبزوار) به عنوان فرمانده جدید پایگاه بسیج
شهید الجوردی زندان سبزوار معرفی شد.
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از میان خبرها

باند خانوادگی توزیع شیشه شکست

شهرستان ها

در جلسه هم اندیشی تشکل های تعاونی روستایی
شهرستان خلیل آباد مطرح شد:

ضرورتتامینکودشیمیاییونیرویانسانی
در اداره تعاون خلیل آباد

گزارش
ناسخ

اعضای باند خانوادگی فروش مواد مخدر
صنعتی کــه ســال هــا مــبــادرت بــه فــروش
انــواع مــواد افیونی کــرده و بارها دستگیر
و زندانی شده بودند،با دستور دادستان
طرقبه شاندیز و توسط پلیس این شهرستان
دستگیر و روانــه زنــدان شدند.به گــزارش
خراسان رضوی ،در پی گزارش نیروهای
بسیجی شاندیز به پلیس مبارزه با مواد مخدر
طرقبه شاندیزمبنی بر تشدید فعالیت های
این باند فروش مواد مخدر که شامل مادر
و فرزندان دختر و پسر یک خانواده است،
جلسه ای با حضور بسیج،ناجا و دادستان
طرقبه شاندیز در دفتر دادســتــان برگزار
شد .در این جلسه نیروهای پلیس و بسیج
به تشریح سابقه فعالیت هــای مجرمانه
این باند خانوادگی و همچنین دستگیری
مکرر اعضای آن و شگردهای حرفه ای آنان
در فروش مواد مخدر نزد قاضی سبحانی
دادستان عمومی و انقالب طرقبه شاندیز
پــرداخــتــنــد و مــطــرح کــردنــدکــه ایــن باند
خانوادگی به منظور جلوگیری از دستگیر
شــدن ،اتاقکی را در بــاالی پشت بام منزل
خــود تعبیه کــرده انــد و یک نفر نیز به طور
مداوم در داخل اتاقک نگهبانی میدهد تا
در اسرع وقت موارد مشکوکی را که به این
منزل مراجعه می کنند از طریق آیفون به
دیگر اعضای داخل منزل اطالع دهد تا در
کمترین زمان برای مخفی کردن و امحای
مواد مخدر درون خانه اقدام کنند.همچنین
دوربین هایی در ورودی و اطراف منزل به
صورت کامال مخفی و حرفه ای تعبیه کرده
اند که هر گونه تــرددی را در اطــراف منزل
خــود کنترل کنند تا در زمــان دستگیری
فرصت کافی برای معدوم کردن آثار مجرمانه
خود داشته باشند .از شگردهای دیگراین
گ ــروه ،فــروش مــواد مخدر بــه دیگر خــرده
فروشان و افراد معتاد از طریق دریچه تعبیه
شــده اســت که پس از دریافت پــول مــواد را
به مشتریان تحویل می دهند .شایان ذکر

عکس:تزئینی

شوراهایحلاختالفنقشخوبی
در کاهش ورودی پرونده های
دادگستریسبزوارداشتهاند

۷

اســت ،بــا توجه بــه شــگــردهــای منحصر به
فرد اعضای این باند خانوادگی در فروش
و امــحــای مـــواد مــخــدر ،قــاضــی سبحانی
دادستان عمومی و انقالب طرقبه شاندیز
ضمن مراجعه حضوری و بازدید از این محل،
راهنمایی هــای الزم را بــه منظور بــه دام
انداختن اعضای باند مذکور ارائه کرد.پس
از دستور دادستان طرقبه شاندیز و تاکید
وی بر تسریع در دستگیری این مجرمان،به
دستور سرهنگ حسین پور فرمانده انتظامی
طرقبه شاندیز ،چهار گروه ورزیده از پلیس
مبارزه با مواد مخدر این شهرستان مامور
تسخیر دژ خانوادگی باند مذکور در یکی از
محالت شاندیز شدندواز آن جایی که اعضای
این باند خانوادگی تقریبا همه موارد امنیتی
را به منظور جلوگیری از به دام افتادن رعایت
کرده بودند و امکان داشت همچون گذشته
اعضای باند در کمترین فرصت ممکن اقدام
به امحای مواد مخدر موجود در منزل کنند،
فرمانده انتظامی طرقبه شاندیز ماموران

به این شرط که این دو نفر به او و فرزندانش
در فروش مواد مخدر کمک کنند اجازه داده
بود در داخل حیاط برای خود آلونک هایی
بسازند و زندگی کنند.درخور ذکــر است،
اعضای این باند خانوادگی سابقه دار هستند
و بارها از سوی پلیس دستگیر شده بودند اما
هر بار پس از آزادی به فعالیت های مجرمانه
خود ادامه میدادند و با انواع موتورسیکلت
و خــودرو از جمله خــودروی شاسی بلند به
توزیع مواد مخدر اقدام می کردند.همچنین
یکی از دختران این خانواده هشت سال حبس
تعلیقی در پرونده خود دارد و مادر و چندفرزند
دیگر وی نیز چندی قبل توسط ماموران پلیس
طرقبه شاندیز دستگیر شده بودند .یاد آوری
می شود ،پدر این خانواده نیز در زمان حیات
جرایمی در زمینه مواد مخدر مرتکب شده
بود .آن ها چنان در کار خود خبره هستند که
در کنار شگردهای متنوع فروش مواد مخدر
به انواع و اقسام راههای فرار از مجازات نیز
آشنایی دارند.

عمل کننده در این عملیات را توجیه و برای
چگونگی ورود غافلگیر کننده به دژ مواد
فروشان توصیه ها و نکات الزم را ارائه کرد .در
پی این اقدامات چهار گروه از ماموران پلیس
به طور هماهنگ و در اقدامی حساب شده و
غافلگیر کننده و در حالی که افرادی نیز در
نوبت دریافت مواد مخدر بودند،وارد منزل
مذکور شدند و هفت عضو خانواده مذکور
به همراه  ۱۶معتاد و خــرده فــروش دیگر را
دستگیر کردند.این گــزارش حاکی است،
سرعت عمل ماموران به حدی بود که حتی این
موادفروشان خانوادگی فرصت امحای مواد
مخدر و آثار مجرمانه را نداشتند.دربازرسی
از منزل ویالیی مذکور ۵۲ ،بسته ماده مخدر
شیشه به وزن ۱۲گرم کشف شد.همچنین در
این منزل دو نفر دیگر نیز که در آلونک های
پالستیکی داخل حیاط منزل مذکور زندگی
می کــردنــد ،دستگیر شدند.این دو نفر به
تازگی از زندان آزاد شده بودند و جا و مکانی
نداشتند و سر کرده باند خانوادگی مذکور

نــوری /مشکالت تشکل هــای تعاونی روستایی خلیل آبــادبــا حضور مدیر کل
تعاون روستایی خراسان رضوی مطرح شد .به گزارش خراسان رضوی ،محسن
اسفندیاری در جمع مدیران تشکل های تعاونی روستایی خلیل آباد که با حضور
فرماندار ،مدیر جهاد کشاورزی و دیگر مسئوالن ذی ربط برگزار شد ،اظهار کرد:
هم اکنون  665تعاونی روستایی ،کشاورزی ،تولید ،زنان و سهامی زراعی در این
استان فعالیت دارند .وی افزود :شبکه بزرگ تعاون روستایی خراسان رضوی 223
شرکت تعاونی روستایی 169 ،شرکت تعاونی کشاورزی 30 ،نظام صنفی و 163
شرکت تعاونی تولید دارد .وی با بیان این که عالوه بر این ،چهار شرکت سهامی
زراعی نیز در استان فعال هستند ،بیان کرد:تالش می کنیم با همت مدیران عامل و
اعضای هیئت مدیره تشکل ها برای فعال سازی تمام تشکلهای تعاونی اقدام کنیم
و تعاونی های غیرفعال نیز ادغام یا منحل خواهند شد .همچنین فرماندار خلیل
آباد در این جلسه گفت :خلیل آباد با تولید ساالنه  180هزار تن انگور و کشمش
و دیگر محصوالت باغی ،یکی از شهرستان های پیشگام و رو به پیشرفت در حوزه
کشاورزی است .مجتبی شاکری اظهار کرد :نگاه دولت به روستا و توسعه روستاها،
بسیار چشمگیر بوده است ودر سامانه کارا با تایید  260طرح بیش از  11میلیارد
تومان نیز تسهیالت به روستاییان پرداخت شد.
وی با اشاره به پرداخت مرحله اول یارانه کشمش به کشاورزان افزود :امیدواریم
با گرفتن تصمیمی مناسب برای بقیه یارانه کشمش ،بتوانیم برای رشد و توسعه
کشاورزی منطقه گام برداریم .فرماندار خلیل آباد با بیان این که تعاونی ها امروزه به
عنوان حلقه اتصال و محور رونق فعالیت های اقتصادی مطرح هستند،افزود :نبود
صنایع تبدیلی و تکمیلی در منطقه موجب شده است از دسترنج کشاورزان کسان
دیگری استفاده کنند که در همین زمینه پیگیری هایی نیز شده است .وی به ارتقای
نمایندگی تعاون روستای خلیل آباد به اداره اشاره کرد و گفت :تامین خودرو و نیرو
از جمله نیازهای مهم تعاون روستایی خلیل آباد است .مدیر جهاد کشاورزی خلیل
آباد هم گفت :شهرستان خلیل آباد شهرستانی کشاورز خیز است که تولید و حرفه
اول مردم این منطقه در کشاورزی خالصه می شود و درواقع بیش از  90درصد
مردم شهرستان کشاورز هستند .
مجید طاهر پور در جلسه هم اندیشی مدیرکل تعاون روستایی خراسان رضوی با
تشکل های تعاون روستایی شهرستان اظهار کرد :تشکل های کشاورزی با توجه به
ظرفیتی که در شهرستان نهفته است ،برای توسعه کشاورزی نقش بزرگی دارند.
وی با بیان این که تشکل های تعاون روستایی همکاری بسیار خوبی با مجموعه
جهاد کشاورزی دارنــد ،افــزود :متاسفانه در سال های گذشته مجموعه تعاون
روستایی به یک عامل فروش کود شیمیایی تبدیل شده بود که چند سالی است
شاهد تحوالت خوبی در این مجموعه هستیم .مدیر جهاد کشاورزی با اشاره به
این که تعاون روستایی شهرستان از لحاظ تعداد نیرو ضعیف است ،بیان کرد :اگر
مجموعه تعاون روستایی شهرستان قوی باشد ،قطعا در جهاد کشاورزی هم موفق
تر خواهیم بود .طاهر پور اظهار کرد :تامین کود برای کشاورزان یکی از درخواست
های مهم آن هاست و با توجه به این که سطح زیر کشت منطقه باالست تقاضا داریم
برای تامین کودهای مورد نیاز تالش جدی شود.

چهره ها و خبرها
رئیسادارهاوقافوامورخیریهکاشمرخبرداد:

مدیرکلگمرکسرخسخبرداد:

ثبت ۳وقف جدید در کاشمر

فیض عارفی -رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر از ثبت سه وقف جدید
در این شهرستان از ابتدای آذرمــاه تا کنون خبر داد .حجت االســام و
المسلمین حسین نیساری در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار کرد :یک
واقف خیراندیش دو سهم مشاع از سه سهم مدار  287سهم ششدانگ یک
قطعه زمین واقع در مزرعه سلطانیه را وقف امور خیریه کاشمر کرد .وی افزود :یکی دیگر از واقفان این
شهرستان یک ساعت آب کشاورزی به همراه  4519مترمربع زمین باغ میوه در روستای جردوی کاشمر
را با نیت برپایی عزاداری اربعین حسینی و ایام شهادت نبی مکرم اسالم(ص) و امام حسن مجتبی(ع)
در روستای فرگ وقف کرد .همچنین واقف دیگری یک باب منزل مسکونی واقع در روستای قوژد کوچه
محله نو را برای ساخت مسجد امام حسن مجتبی(ع) وقف کرد.

اخبار
شهرستانها

فرماندارنیشابورخبرداد:

اختصاص۳۰۷میلیاردریالتسهیالت
مشاغلخانگیدرنیشابور
شجاعی مهر /معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان
نیشابو رگفت :از ابتدای امسال  ۳۰۷میلیارد ریال
تسهیالت مشاغل خانگی به متقاضیان در نیشابور تعلق
گرفته است که شامل  165میلیارد ریال برای  147طرح
مستقل و  142میلیارد ریال برای  38طرح پشتیبان است
و در مجموع تا کنون در این بخش  16میلیارد ریال برای
 88طرح اختصاص یافته است.شیبانی افزود :بیش از
چهار هــزار هنرمند در حــوزه صنایع دستی شهرستان
نیشابور فعال اند که  ۵۰درصد آن ها به فیروزه تراشی
مشغول هستند و می توانند برای دریافت تسهیالت  4تا
 6درصدی از بانک های عامل اقدام کنند.

فرماندارخلیلآباد:

 30درصد مدارس خلیل آباد
مشکلتحکیمبنادارند

نــوری /فرماندار خلیلآباد با بیان ایــن که 10درصــد
مدارس آموزش و پرورش فرسوده و خشت و گلی است،
افزود 30 :درصد مدارس از نظر تحکیم بنا مشکل دارند
که باید با همراهی خیران  ،مردم و دولت ،بازسازی یا
نوسازی شوند.شاکری در نشست شــورای آمــوزش و
پرورش خلیلآباد که با حضور اعضا در سالن کنفرانس
آمــوزش و پــرورش شهرستان برگزار شد ،اظهار کرد:
شورای آموزش و پرورش باید اتاق فکر هر شهرستان باشد
که می تواند برای رسیدن به اهداف سند بنیادین ،چالش
ها و مشکالت این حوزه را شناسایی و برطرف کند.وی
با بیان این که همه باید تالش کنیم تا فضای امنی برای
تحصیل دانش آموزان فراهم شود ،افزود :در دولت تدبیر
و امید  13میلیارد تومان در قالب  ۳۸پروژه به آموزش و
پرورش خلیلآباد تخصیص داده شده است.

رئیسبهزیستیگناباد:

افزایش 153درصدی صادرات کاال
از گمرک سرخس

محمودی -مدیر کل گمرک سرخس از افزایش  153درصدی کاالهای
صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل به کشورهای آسیای میانه خبر
داد .رحیمی زاده با بیان این که صادرات کاال از این گمرک مرزی حدود
 153درصد افزایش داشته گفت:در هشت ماه امسال حدود  323هزار تن کاال به ارزش بیش از 30
میلیون دالر از گمرک سرخس به کشورهای آسیای میانه وترکمنستان صادر شده است .وی افزود:طی
همین مدت همچنین میزان کاالهای ترانزیتی با افزایش حدود یک میلیون تن پس از انجام تشریفات
گمرکی از کشور خارج شده است .وی اظهار کرد:کماکان از این گمرک روزانه  30دستگاه مجوز خروج
می گیرند که برای رفع این مشکل در حال رایزنی با طرف ترکمن هستیم.

مرکزغربالگریشنوایینوزادان
گنابادوبجستانگشایشیافت

صفری -رئیس اداره بهزیستی گناباد گفت :مرکز غربالگری شنوایی
نــوزادان با هدف تجمیع ،انسجام و افزایش اثربخشی فعالیت ها و بهره
گیری از ظرفیت های موجود با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی
این شهرستان راه اندازی شده است و در این مرکز به مراجعان از شهرستان های گناباد و بجستان و
شهرستان های همجوار خدمات رسانی می شود .علی آراسته افزود :فعالیت های غربالگری شنوایی
نوزادان این مناطق از سال  1387در بیمارستان ها و یکی از مراکز بهزیستی گناباد انجام می شد ولی با
راه اندازی مرکز فوق به صورت منسجم و با امکانات بهتر به متقاضیان ارائه می شود .وی گفت 11 :هزار
نوزاد در گناباد و بجستان و برخی مناطق همجوار طی این مدت غربالگری شنوایی شدند.

اتمام عملیات سامان دهی و مناسب سازی تفرجگاه «پیریاهو» رشتخوار
مدیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
رشتخوار از اتمام عملیات سامان دهی و مناسب
ســازی تفرجگاه پیریاهو خبر داد .بـــه گــزارش
روابط عمومی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان« ،کامیاب» افــزود :ایجاد زیر
ساخت های گردشگری تفرجگاه پیریاهو شامل
 400متر مربع سکوسازی ،نصب چهار کباب پز،

محوطه سازی و تعمیر سرویس های بهداشتی
با اعتباری حدود  700میلیون ریال طی امسال
انجام شــده اس ــت.وی با بیان ایــن که تفرجگاه
پیریاهو در  15کیلومتری ارتفاعات روستای
هدف گردشگری سعادت آباد و در  33کیلومتری
شمال شرق شهر رشتخوار با وسعتی حــدود 5
هکتار واقع شده است ،اظهار کرد :این منطقه

اخبار

گردشگری دارای تفرجگاه و آبشاری زیبا همراه با
چشمه های آب گرم معدنی و گذرگاه های پر پیچ و
خم است .وی افزود :در بلندترین نقطه ارتفاعات
این تفرجگاه مــزار پیر یاهو واقــع شده که هویت
اصلی آن با همه کوشش ها همچنان در پرده ای
از ابهام باقی مانده است با وجود این ،مزار پیریاهو
نقطه محوری این مجموعه گردشگری است که

در بلندترین نقطه کوه و نزدیک به چشمه آبگرم
تفرجگاه قرار گرفته و هر روزه پذیرای گردشگران
زیادی است .وی با اشاره به برنامه ریزی الزم در
ایــن خصوص یــادآور شــد :طــرح جامع تفرجگاه
پیریاهو برای توسعه زیر ساخت های گردشگری
توسط اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان در دست اقدام است.

دراولینجلسهشورایاداریصالحآبادانجامشد:

ابالغ حکم اولین سرپرست فرمانداری صالح آباد
بهره مند /صبح روز گذشته در اولین جلسه شورای اداری شهرستان
صالح آباد ،علی نصیریان بخشدار فعلی صالح آباد به عنوان سرپرست
فرمانداری شهرستان تازه تاسیس صالح آباد معرفی شد .سرپرست
استانداری خراسان رضوی در این مراسم گفت :شهرستان شدن
صالح آباد اقدامی بود که باتالش مردم ،مسئوالن منطقه ،شهرستان،
استان ،وزارت کشور و هیئت دولت به سرانجام رسید .میرزایی

اولینهمایشسروقامتان 8سال
دفاع مقدس سرخس برگزار شد

محمودی/در همایش هزار و  500نفری رزمندگان هشت سال دفاع
مقدس شهرستان سرخس که برای اولین بار دراین شهر برگزار
شد امام جمعه سرخس با بیان این که امروز شیوه تهاجم دشمنان
مرموزانه است افزود:جنگ اقتصادی که امروز دشمن شروع کرده ،در
تداوم جنگ هاوتهاجم های سخت ونرمی است که از ابتدای انقالب
اسالمی علیه کشور ما انجام داده است.
به گزارش خراسان رضوی حجت االسالم بختیاری تصریح کرد:
باید جهاد گونه در مقابل استکبار همانند دوران دفاع مقدس ایستاد
و باز آفرینی روحیه شجاعت وشهادت طلبی در نسل جوان ما که خود
معجزه اسالمی است باید تقویت شود.در ادامه این همایش سردار
حزنی دبیر قرارگاه محرومیت زدایی کوثر سپاه بابیان این که جنگ

افزود :درست است که شهرستان شدن صالح آباد کار بسیار بزرگی
است که انجام شده ولی کارهای بزرگ تری باقی مانده است و ما
قدم اول را با موفقیت برداشتیم ،قدم بعدی ایجاد ساختار تشکیالتی
ادارات در شهرستان صالح آباد است که خیلی مهم و ضروری است.
وی خاطرنشان کرد :در اولین جلسه شورای اداری استان ،موضوع
استقرار ادارات در صالح آباد را مطرح خواهیم کرد و همه ادارات باید

در این جا مستقر شوند ،ضمن این که از نیروهای بومی تاجایی که
امکان دارد در ادارات شهرستان صالح آباد استفاده می شود .وی
اظهار کرد :در حوزه اعتبارات دولتی باید به شهرستان صالح آباد نگاه
ویژه ای داشته باشیم ،مدیرانی که در این شهرستان کار می کنند باید
روحیه جهادی ،بسیجی و ایثارگری داشته باشند در غیر این صورت
مدیر نمی تواند کار کند.

هشت ساله ما یکی از طوالنی ترین جنگ های تاریخ بود یادآور شد:در
طول جنگ تحمیلی رزمندگان ما در حدود  163عملیات حضور
داشتند و همچنین  127شهر در کشورمان هدف بمباران دشمن
قرار گرفته است.

عملیات جاروب برگهای پاییزی ،از برگهای جمعآوری شده برای
تولید خاک غنی شده استفاده می شود.

رئیس اداره بهرهبرداری سازمان «مپ» خبر داد:

تولید خاک غنی شده با برگهای پاییزی

رئیــس اداره بهرهبــرداری ماشــینآالت ســازمان مدیریت پســماند
شــهرداری مشــهد ،از تولیــد خاک غنی شــده بــا برگهــای پاییزی
جمعآوری شده از شهر مشهد خبر داد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
شهرداری مشهد ،امید یاری مقدم با اشاره به فرایند جمعآوری برگ
درختــان در واپســین روزهای فصــل پاییز اظهــار کرد :پــس از اتمام

سرپرستآموزشوپرورشاستثنایی
استانمعرفیشد
سرپرست اداره آموزش و پرورش اســتثنایی خراسان رضوی معرفی
شــد .به گــزارش روابــط عمومی آمــوزش و پــرورش اســتان ،باحکم
قاســمعلی خدابنده ،مدیرکل آموزش و پرورش ،ســکینه رحیمی به
عنوان سرپرست اداره آموزش و پرورش اســتثنایی استان منصوب و
جایگزین مهین توکلی شد که بازنشســته شده است .رحیمی دارای
مدرک فوق لیسانس آموزش زبان فارسی است و هم اکنون به عنوان
رئیس اداره سوادآموزی ناحیه  ۵مشهد مشغول به خدمت است.

شهرستانها

درجشنوارهملیتجلیلازپژوهشگرانبرتر
دانشآموزیصورتگرفت

رتبه برتر دانش آموزکالتی در
جشنوارهتجلیلازپژوهشگران
و فناوران دانش آموزی کشور

بهبودی-دیروز صبح در جشنواره تجلیل از پژوهشگران و
فناوران برتر دانش آموزی کشور از طاها ارجمندی دانش
آموز ابتدایی کالتی توسط وزیر علوم تجلیل به عمل آمد.
زینب علیپور مدیر مدرسه غیر انتفاعی پیوند مهر کالت با
اعالم این خبر گفت :طاها ارجمندی دانش آموز کالس
پنجم این آموزشگاه با ارائــه پــروژه «جــادوی آکریالت»
توانست در بین  ۲۵۰طرح دانش آموزی که به مرحله
نهایی کشور راه پیدا کرده بودند ،رتبه برتر را از آن خود
کند.وی افزود :این جشنواره که هر سال برای انتخاب
نفرات برتر جشنواره خوارزمی کشور برگزار میشود،
امسال با حضور دکتر غالمی وزیر علوم  ،تحقیقات و
فناوری کشور ،دکتر بطحایی وزیر آموزش و پرورش و
دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری
برگزار شدو طاها ارجمندی با وجود تمام محرومیت
های موجود در شهرستان کالت به عنوان یکی از هشت
نفر برتر جشنواره معرفی و تقدیر شد.
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